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Criada por Tapas Fleming

Baseada na medicina tradicional chinesa e yoga



O trauma psíquico 

Experiência        Amígdala           Congelamento    

Resposta de        Dissociação

Luta ou Fuga                                           

Distúrbios psiquiátricos                                        

Homeostase       Liberação da      Doenças Físicas 

tensão            TEPT Agudo ou Crônico



O que precisa ser trabalhado:

• Memórias das sensações corporais e estados 
emocionais congelados

• Respostas motoras 

• Crenças fragilizadoras, paralisantes ou que 
geram ansiedade desproporcional

• Compulsão a repetição

• Reduzir sintomas de alergia

• Liberar stress



7 Passos:

1º Passo: Coloca sua atenção no problema e
depois faz a posição de TAT por 1 minuto ou
até sentir que algo mudou como uma
percepção diferente (insight), alguma coisa
estava apertada e foi liberada. “ Parece que
você não está mais aprisionada no problema.”

2º Passo: Coloca sua atenção em uma condição
oposta. Não importa qual seja o problema. Faz
a posição por 4 min ou até sentir que algo
mudou.



Exemplo: 1º passo: Foca na alergia.

2º passo: Foca “ Eu não tenho nenhum problema com 
isto”.

1º passo: Foca no evento do trauma.

2º passo: Isto já aconteceu e eu estou bem.

Crença:      1º passo: Eu não sou boa

2º passo: Eu sou boa

3º passo: Foca a atenção neste ponto: 

“ Todas as origens deste problema estão se  curando agora”.

Pode ser genética, atitudes de sua mãe em relação a homens, 
alguma coisa que alguém disse para você. Existem muitos 
lugares que têm como se fossem sementes que expressam tal 
questão.



Você pode não saber de onde esse problema se origina. O que
importa é você colocar sua intenção na ideia que as origens
deste problema estão se curando agora.

4º passo: Foque sua intenção na seguinte ideia:

“ Todos os lugares da minha mente, do meu corpo e da minha
vida, onde este problema está armazenado está sendo curado
agora.”

5º passo: Foque sua intenção na seguinte ideia:

“ Todas as partes de mim (sentimentos, pensamentos) que estão
relacionadas com este problema estão se curando agora.”

6º passo: Foque sua intenção na seguinte ideia:

“ Eu perdoo a todos a quem culpei por isto, inclusive a Deus e eu
mesma.”

Você pode sentir que não dá conta disso agora ou eu não me
sinto desta forma. Não importa. Apenas ponha sua intenção.



7º passo: Foque sua intenção na seguinte ideia

“ Eu peço perdão a todos a quem machuquei 
por causa disto, inclusive a mim mesmo.”

Depois, faça um a revisão para checar se ainda 
há algo que o incomoda e refaça os passos.

• Utilize o TAT por no máximo 15 minutos por 
dia, pois ela muda todo o seu corpo, 
sentimentos, pensamentos e você precisa de 
tempo para integrar tudo. 

• Sugestão: Beba de 6 a 8 copos d’água.



Posição do TAT





Exercício com voluntário
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GRATIDÃO!


